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1926 m. vasara Nepriklausomoje Lietuvoje

VIII.14 jūrų skautų būrelis surengė Palangoje vandens sporto šventę. 
Rungtynėse dalyvavusiems prisėjo grumtis su labai didelėm bangom, 
pučiant smarkiam vėjui. 200 m per 3:55 min. nuplaukė Janušas, 100 m per 
2:26 min. — ps. Kuizinas. Buvo šokimai iš 3.4 m, 5.2 m, 8 ir 12 metrų 
aukščio — iš jūros skautų padirbto bokšto, papuošto tautiškomis ir jūri
ninkų vėliavomis. Šokimuose I-jų vietą laimėjo Staknys. Neriant į tolį, 
ilgiausiai (26 sek.) išbuvo pasinėręs Janušas. Žiūrovai liko švente paten
kinti ir reiškė pageidavimą, kad jūros skautai kasmet rengtų Palangoje 
vandens sporto Šventę.

Viršelyje:
Atlanto rajono sporto šventėje

Jaunesniųjų varžybose Kastytis1 
Norvaiša, Daina Žiaugraitė, Angelika 
ir Loreta Kasakaitytės.

Foto R. Briškus
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SKAUTIŠKOJO 
AUKLĖJIMO 
NAUDA 
GYVENIME

Daiva Viktoraitė

šalia įgyvendinimo šūkio "Dievui, 
tėvynei ir artimui", dar yra ir praktiška 
skautybės nauda. Tai yra išmokti skauti- 
joje įsigytas žinias pritaikyti gyvenime. 
Apie tai noriu čia pakalbėti.

Jeigu pasitaikytų vienam važiuoti 
keliu per dykumų, ir sugęstų automobi
lis, ką darytum, būdamas toli nuo susi
siekimo? Gamtoj reikia išmokti kaip 
elgtis, kad galėtum išlikti gyvas. Be 
žmonių pagalbos, be įrankių valgiui pa
sigaminti, saugią vietą susirasti — ir ku
rį laiką išgyventi nėra lengva. Skautybė 
bando jaunuoliams suteikti žinias, juos 
pamokyti įvairių specialybių, kad atsira
dus reikalui galėtų jas gyvenime pritai
kyti. Pavyzdžiui, stovykloje skautai iš
moksta gyventi be įprastų patogumų, 
mokosi rišti mazgus, statosi palapines, 

taip įsigydami patyrimo. Tinkamas maz
gų pritaikymas yra svarbus dalykas, kai 
reikia iš aplinkoj surastų pagalių, me
džio šakų ir virvių pasidaryti miegoji
mui pastogę, arba sušlapus rūbams, pa
sistatyti džiovyklą iš krūmų šakų ar kitų 
augalų.

Skautaujant išmokstame ne vien tik 
išlikti gamtoje bėdos atveju, pritaikant 
praktiškai išmoktas specialybes, bet ir 
pamilti pačią gamtą. Jaunystėje buvę 
skautai dažniausiai ir užaugę važiuoja sa
vo atostogas praleisti kalnuose, miškuo
se ir prie vandens.

Ruošiant išvykas į kalnus, verta 
prisiminti skautų išvykas. Prityręs skau
tas jau žino, ką pasiimti į kuprinę. Žino, 
kurie daiktai yra reikalingiausi ir praktiš
kiausi įvairiuose atsitikimuose.-

Jeigu negalėtų grįžti savo numatytu 
laiku, skautas jau galėtų susirasti sau 
maistą, vandenį ir apsisaugoti nuo šal
čio. Užėjus lietui ar audrai, žino, kur su
sirasti saugią ir sausą vietą. Pasilikęs il
giau vienoj vietoj reikia panaudoti savo 
specialybes, kurias išmoko stovyklau
jant. Užkandžiaujant yra malonu patogiai 
atsisėsti ir turėti vietą padėti maistą. 
Skautai, prisimindami stovyklą, gali pa
sidirbti sau lauko staliuką ir suoliuką, 
indaują, džiovyklą, batams sudėti lenty
nas ir t.t.

Daugiausia praverstų žinios apie 
pirmos pagalbos suteikimą. Kai skautas 
žino, ką reikia daryti vabzdžiams įkan
dus ar gyvatei įgėlus, tai jau ruošdama
sis išvykai žino, kad reikia pasiimti bū
tiniausius vaisius ir tvarsčius.

Skautu ne visi gali būti, bet tie, ku
rie yra skautai, turi didelį turtą. Dabar, 
kai aš keliausiu viena, žinosiu kokį dide
lį žinių bagažą turiu, ir man bus drąsu. 
Nebijosiu leistis į didesnes keliones. 
Mylėdama gamtą, aš nebūsiu baili ir iš
lepus, kaip daugelis miestiečių, ir tuo 
pačiu būsiu daug laimingesnė.
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KRIKŠČIONIŠKOJI
IŠEIVIJA

Lietuvos
Krikščionybės
Jubiliejiniai
Metai

Kai kur buvo įsteigti našlaitynai 
yra visa eilė senelių prieglaudų, ligoni
nių, šalpos draugijų — krikščioniško ti
kėjimo ir darbo liudininkai. Įsisteigė lie

tuvaičių vienuolių vienuolijos — kazi- 
mieriečių, Nukryžiuotojo Jėzaus ir pran- 
ciškiečių, ir išeivijon persikėlė dalis jau 
buvusių vienuolynų — Nekalto Prasidė
jimo, benediktinių, pranciškonų, marijo
nų, jėzuitų. Vyskupijų lietuviai kunigai 
susitelkė į savo draugijas — kunigų vie
nybes. Žmonės įsteigė Lietuvos Vyčius 
(ypač JAV), aiškiai katalikišką organiza
ciją, glaudžiai dirbančią su parapijomis.

Be dvasininkų, vienuolijų, parapi
jų, spaudos ir draugijų, lietuviškos ben
druomenės išeivijoje užlaikė lietuviškus 
religinius papročius, tradicijas, meną, 
muziką. Nuolat sielojasi tikinčiųjų padė
timi Lietuvoje.

Lietuviai nuo senovės keliauja ir 
apsigyvena kitur. Jau vien tik Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos valdovai savo 
vietininkus ir savo šeimų narius siuntė 
valdyti rytinius valstybės plotus. Ligi 
šių dienų yra slavų valstybėse Šeimų, 
kurios save kildina iš Gediminaičių arba 
kitų didikų. Didesnės lietuvių bendruo
menės už Lietuvos ribų, o ypač užjūriuo
se, įsikūrė XIX amžiuje. Ekonominės ir 
politinės sąlygos vertė žmones pragyve
nimo, laisvės ir mokslo siekti kitur, kai 
Lietuva buvo svetimųjų valdoma.

1. Kokie pagrindiniai 
lietuvių išeivijos religinio 
gyvenimo reiškiniai?

Iš caro valdomos Lietuvos XIX am
žiuje išvykų lietuviai stengėsi burtis prie 
savųjų Europos kraštuose, Siaurės Ame
rikoje ir kitur. Vienas kitą traukė, užmo
kėjo laivo bilietus, parūpino darbą, nak
vynę. Daugumoje vietovių vienas pir
mųjų rūpesčių buvo sudaryti religinę 
bendruomenę ir pasirūpinti tikinčiųjų re
liginiu aptarnavimu. Šiandieną išeivijoje 
yra lietuvių katalikų, liuteronų, reforma
tų ir baptistų bendruomenės, misijos ar 
parapijos. Kartais lietuviai nupirkdavo 
sklypą ir statydavo bažnyčią arba įsigy
davo tinkamą pastatą, dar iš vyskupo ne
gavę leidimo ir neturėdami dvasininko.

Tuo pačiu rūpinosi spauda — laik
raščiais, žurnalais, kalendoriais, knygo
mis. Daug leidinių buvo ir yra religiniai 
arba krikščioniškų vienetų globojami. 
Spaudos turinys, kaip ir parapijų pavadi
nimai, puoŠmens ir veikla visada rišasi 
su Lietuva: senais laikais prieš caro oku
paciją, Nepriklausomybės laikais rūpes
čiu Lietuvą atstatyti, po 1940 m. — jos 
bylą užstoti plačiame pasaulyje ir pačius 
lietuvius informuoti, sutelkti. Jurgio Daugvilos drožinys
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Chicagos Vyčių Sąjungos beisbolo grupė 1918 metais

2. Kokia yra Jūsų vietovės 
lietuvių religinės bendruomenės 
praeitis?

Kiekvienos parapijos ar lietuvių 
apylinkės gyvenimą nuspalvina jos pra
eitis. Jeigu senesnieji vietovės gyvento
jai pajėgė įkurti parapiją, lietuvių klubą 
ar salą, yra vieta rinktis, susiburti. Jeigu 
yra laikraštis, radijo valandėlė — galima 
lengviau ir greičiau žinias perduoti. Kai 

kuriose vietovėse lietuviai turi ypač gerą 
vardą mokyklose ir darbovietėse. Kitur 
lietuvių nedaug, bet turbūt visur palaiko 
ryšius, vienas kitą globoja, prenumeruo
ja spaudą ir turi giminių didesnėse lietu
vių gyvenvietėse.

Kada pirmieji lietuviai atvyko į 
kraštą? Kur pirma labiau gyveno? Kada 
įsteigta parapija, klubas, kapinės, draugi
ja? Kokie ėjo ar eina laikraščiai? Kas toje 
bendruomenėje per daugybą metų vado
vavo? Kokios dabar krikščioniškos drau
gijos, ryšiai, šventės (pvz. bendros kū
čios ar minėjimai)?

3. Kaip pasikeitė Jūsų 
vietovės lietuvių religinis 
gyvenimas ir kodėl?

Šio klausimo pavyzdžiai parinkti iš 
JAV gyvenimo. Kai kur didmiesčiuose 
lietuviai išsikraustė daugiau į priemies
čius, todėl toliau atvykti į pamaldas, 
šventes. Kai kur parapijos rūpinasi ir to
liau šeimas lankyti, siuntinėti žiniaraš
čius. Kokie papročiai užlaikomi ar įveda
mi tai padėčiai suprasti? Kada žmonės 
susitinka religiniams renginiams, pvz.
Gavėnios ar Advento susitelkimui, pir
majai Komunijai?

Kitose vietose nebėra lietuviškai 
kalbančio kunigo. Kai kur dalį to darbo 
atlieka lietuvaitė seselė arba diakonas. 
Įsijungė žmonės skaitytojai, parapijų 
tarybų -nariai. Ypatingomis progomis 
atvyksta svečias kalbėtojas ar dvasinin
kas. Kartais statomi ar remontuojami lie
tuviški kryžiai, anksčiau vietovėje pasta-

Švento Kryžiaus bažnyčia Chicagoje 
pastatyta 1915 m. Viena pirmųjų lietuvių bažnyčių AMERIKOJE.
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tyti. Kokie yra šalpos, švietimo, spau
dos, suaugusių religinio lavinimosi rei
kalai?

Krikščionybės jubiliejaus metais 
įvairūs miestai rengia šventes katedrose 
ar savo bažnyčiose. Kur lietuvių nedaug, 
prisijungia prie "Vietinių bendruomenių 
Lietuvos sukaktį švęsti. Kitur įmūrija
mos paminklinės lentos, kabinamos vė
liavos. . .

Kaip galime savo krikščioniškąją 
ateitį užtikrinti?
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PRAEITĮ VERTINANT IR Į 
ATEITĮ ŽVELGIANT

Mielos Sesės,

Vasara — tai gražusis metų 
laikas. Stovyklos, nauji draugai, 
seni pažįstami ir laužai. Smagu 
ir gera! Malonūs prisiminimai 
lieka ilgam...

Prityrusių skaučių,-tų Skau
tiškos Susitiktuvės praėjo 
sėkmingai. Didelė padėka vi
siems vadovams, kurie prisidėjo 
prie šio suvažiavimo paruošimo 
ir pravedimo. Buvo dalis ir 
tokių vadovų, kurie negalėdami 
dalyvauti pačiame suvažiavime, 
bet kurie iš anksto paruošė įvai
rias programos dalis, kad kiti 
vadovai galėtų jas pravesti. 
Jūsų darbą labai įvertinu ir 
Jums visiems tariu didelį 
ačiū! Padėką skiriu ir vienetų 
vadovėms, kurios sudarė sąly
gas prityrusioms skautėms 
dalyvauti šiame suvažiavime. 
Ačiū vairuotojams, kurie pa
aukojo savo laisvalaikį, kad 
galėtų, atvežti skautes į 
suvažiavimą.

Skautiškose Susitiktuvėse 
„Šiuo keliu eik!” dalyvavo 25 
prityrusios skautės, 8 prityrę 
skautai, 7 vyresnės skautės, 4 
skautai vyčiai, 17 vadovų ir 
vienas svečias vairuotojas. Džiu
gu, kad susilaukėme tokio 
gražaus būrio prityrusių 
skaučių. Šiuo metu Susitiktuvių 
atskaitomybė yra prie pabaigos.

Ateinačią vasarą rugpjūčio 
14-24 dienomis vyks VII Tau
tinė stovykla. Vyriausios Skau- 
tininkės buvau paprašyta šiai 
stovyklai pagalvoti ir pramatyti 
prityrusių skaučių pastovyklei 
pagrindinę temą. Pasiūliau — 
„Moters pasaulis”. Ši tema la
bai plati. Manau, būtų įdomu ir 

verta panagrinėti dalykus, iš
plaukiančius iš „Moters 
pasaulio”:

1. Ypatingos moterys Nepri
klausomybės laikais. Kuo jos 
pasižymėjo?

2. Moterys senovės Lietuvos 
laikais: audėjos, verpėjos, kaimo 
moterys, miesto moterys.

3. Žymios moterys skautiško
sios šeimos rate: Lady Baden 
Powell ir pirmoji Lietuvių 
Skaučių Seserijos V.S. (padaryti 
plakatą su visų V-S. 
nuotraukom).

4. Šių dienų lietuvė moteris: 
motina, žmona, profesionalė ir 
t.t.

5. „Kiekvieno gero vyro užnu
garyje stovi geresnė moteris!” 
Diskusijos.

6. Pirmoji Amerikos pre
zidentė? Galimybė. Diskusijos.

7. Moteris ir vyras. Kuo 
skiriasi fiziniai, intelektualiai, 
jausminiai, siekiais ir t.t.

Tai tik keletas mano 
pasiūlymų!. Prašau visas 
vienetų vadoves ir draugininkes 
pagalvoti, padiskutuoti ir pa
rašyti savo mintis, bei 
pasiūlymus. Šią temą skyriaus 
veiklai Tautinėje stovykloje. La
bai norėčiau, kad visos vienetų 
vadovės galėtų prisidėti prie 
šios pastovyklės užsiėmimų 
suplanavimo ir pasiruošimo. 
Nežiūrint į tai, kas vadovaus 
'prityrusių skaučių skyriui 1988 
metais, būsimai vadovei bus 
lengviau ruoštis šiai stovyklai 
pagal iš anksto pramatytą 
planą. Budžiu!

ps. fil. Laimutė 
Svarcaitė-Kormos 

Prityrusių skaučių skyriaus 
vėdėja
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KRISTUS, KRIKŠTAS IR KRIKŠČIONYS
DVYLIKA KRIKŠTO ATSPALVIU

NARYSTĖ

VARDAS

Džiaugsmingai tave priimame 
j bažnyčią

Bendruomenė yra viso 
gyvenimo uždavinys

Nuo dabar būsi vadi
nama šiuo vardu...

Jėzus mums duoda savo 
vardą: krikščionys

Musų išganytojas testip 
rina tave savo galia

Rankos sveikina, siunčia, 
gydo, beldžia, apkabina

TIKĖJIMAS

Priimkite bažnyčios ti
kėjimo išpažinimą

Išpažįstame asmeninį 
Dievą ir sandorą su juo

ŽODIS

Šiuo savo meilės ženklu 
Kristus tau duos stiprybės

Paliečiame mintis, širdį, 
ir išskečiame rankas

Priimk Jėzaus Kristaus 
gerąją naujieną

Įžengiame į bendravimą 
su Dievu žodžiu ir tyla

VANDUO

Tave krikštiju vardan Die
vo Tėvo, ir Sūnaus, ir 
Šv. Dvasios
Iškildami iš vandens, panašė
jame į prisikėlusį Kristų

ALIEJUS

Tave patepame išganymo alie
jumi mūsų Išganytojo vardu

Šventosios dvasios jėga, svei
kata ir džiaugsmu patepti

ATLEIDIMAS

Tikėjimu ir atgaila priar
tėjame prie Kristaus

Dievas kviečia žmogų išgy 
ti ir tapti viena viduje DRABUŽIS

Tapai naujas kūrinys ir 
apsirengei Kristumi

Esame paruošti ir apsaugoti, 
priimame Kristaus paveldą

Parodyk savo išrinktiesiems 
gyvenimą šventojoje dvasioje

Vis labiau bręstame ir ar
tėjame prie Dievo, jį garbinti

ATSIVERTIMAS 

Tave Kristus apšvietė: gy
venk kaip šviesos vaikas.

Dievas kviečia mus degti 
ir šviesa kitiems tapti'
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vyr. sk. Julija Valaitytė 
(Aušros Vartų tuntas, Chicaga)

Kovo 22 dieną grupė žmonių išskri
do į Kiniją dalyvaiti tinklinio rungtynė
se. Grupėje buvo University of Illinois 
at Chicago moterų tinklinio komanda, 
trys vadovai, universiteto vicekancleris ir 
septynios motinos. Pirma reikėjo pri
prasti prie dienos laiko. Mes lėktuve 
skridome virš Ramiojo vandenyno iki 
Tokyo keturiolika valandų. Mes buvome 
praleidę visą naktį lėktuve, ir saulė nie
kuomet nenusileido.

Kai pagaliau atskridome į Hong 
Kongą, buvo visiems labai įdomu būti 
kitame krašte. Sis kraštas priklauso Ang
lijai iki 1997, tai technologija maždaug 
kaip Amerikoje, ir nejautėme daug skir
tumo. Kai traukiniu išvažiavome į Kini
ją*, tikrai pajutome "kultūrinį smūgį". 
Staiga viskas mums buvo keista. Nema
tėme Šviesiaplaukių, žmonės buvo apsi
rengę tamsiais rūbais ir jokių madų ne
nešiojo. Visi važiavo dviračiais vietoj 
automobiliais. Restoranuose nebuvo Šili
mos. Viename mieste užgesino elektrą 
nuo šešių ryto iki Šešių vakare.

Maistas buvo įdomiai paruoštas. 
Valgėme prie apskritų stalų, ant kurių 
buvo kita apskrita lentelė, ir ji sukosi. 
Maistą padėjo ant lentelės, ir pasukda-

KELIONE 
l KITĄ 
PASAULIO
PUSĘ

vom lentelę iki kol prie žmogaus buvo 
maistas, kurio norėjai. Mes greit trurėjo- 
me išmokti valgyti pagaliukais ("chop
sticks") ir, ačiū Dievui, kad atsivežėme 
prisipildę bagažus maisto. Kai kurie pri
pratome valgyti paukščiukų kiaušinius,

Tinklinio komanda

ungurius, gyvenusius purve, o ne vande
nyje, ir budistų vienuolių mėsą, daržovė
mis apdarytą. Oi, kaip plodavome, kai 
atnešdavo ryžius... Dabar grįžus vanduo 
skanesnis už limonadą, ir žymiai leng
viau dantis plauti iš čiaupo bėgančiu 
vandeniu.
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Straipsnio autorė

Apsipirkti veždavo į specialias 
krautuves, kuriose būdavo įvairių rank
darbių. Išsikeitusiais pinigais viskas bu
vo labai pigu. Aplankėme vietovės, ku
riose audžia šilką, antklodes, išdrožinėja 
dramblio kaulą ir nefritą ("jade"). Prade
dančiam amatininkui užtrunka ketveris 
metus meistru tapti. Ranka šilkines me
džiagas išsiuvinėti užtrunka mėnesį. 
Antklodę išausti ir ranka užbaigti (8 pė
dų x 10 pėdų) užtrunka du mėnesius. 
Buvo liūdna matyti žmones, kurie tiek 
daug gabumo turi, bet negali toliau indi
vidualiai jame bręsti ar pavieniui pagal 
gabumą dirbti.

Važiavome į zoologijos sodą pama
tyti retas pasaulyje panda meškas, bet vi
si kiniečiai į mus žiūrėjo, kaip mes į 
meškas.

Kinijos kraštas labai kalnuotas ir 
turi daug upių. Matėme virš šešių šimtų 
metų skulptūrų iš akmens budistų vieto
vėse. Visur stogai senuose pastatuose yra 
su atbraivomis (karnizais), skrendančiais 
link dangaus. Prie statybos vartoja bam
buko stulpus pakyloms ir tilteliams. 
Juos taip pat vartoja išdžiovinti pro lan
gą iškištus pakabintus rūbus.

Tinklinyje laimėjome trejas rungty
nes ir pralaimėjome dvejas. Jų žaidėjos 
aukštos, šešių pėdų (sako, iš šiaurinės 
Kinijos) ir gerai lošia. Fudhan universi
teto komanda yra valstybės čempionės. 
Jų sporto salės neišpuoštos kaip mūsų. 
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Langai visur atdari, nors yra 40 laipsnių 
F. lauke. Skersvėjai didžiausi. Vienos 
rungtynės užsitęsė ilgiau, pradėjo temti, 
o elektros nebuvo. Nuostabu buvo susi
tikti visuose universitetuose amerikiečių 
studentų. Šokiuose ateidavo jauni dėsty
tojai ir studentai-, kurie norėjo jų išmok
tą anglų kalbą lavinti. Vis domėjosi, ar 
UIC (mūsų universitetas) turi kiniečių 
kalbos skyrių.

Si kelionė supažindino su daug 
naujų draugų. Iš kiekvieno miesto pui
kiai prisimename mūsų vertėjus, su ku
riais geriausiai susipažinome. Ir dabar, 
užmerkusios akis, gerai matome juos ko
vojančius dieną po dienos per jų gyveni
mą. Ypatingai prisiminsiu vieną, kuris 
taip iš širdies padainavo, "I dream of 
Jeannie with the light brown hair", iš
mokęs dažnai tą filmą žiūrėdamas.

Pagalvodama apie kelionę, esu dė
kinga ir jaučiuosi laimnga, kad turėjau 
šią privilegiją į Kiniją išvažiuoti. Kelio
nė patvirtino jausmą, kad gyvenu krašte, 
kuris bent 40 metų yra pažengęs į priekį. 
Amerikoje galiu skaityti, ką noriu, dirbti 
ar studijuoti ką ir kur noriu.

Esu dėkinga, kad galiu gyventi 
krašte, kuriame, pagal savo pastangas ir 
savo pačios sprendimus, atremtus į gėrį 
ir meilę žmonijai ir Dievui, mano atsie- 
kimai neapriboti.

9



Iš Arkiv. Jurgio 
Dvasinio 
dienoraščio

DIDIEJI LIETUVIAI

Palaimintasis Jurgis Matulaitis 1871-1927

Jurgis Matulaitis-Matulevičius gimė 
Lūginės kaime, Marijampolės parapijoje 
1871 m. balandžio 13 d. Jo tėvai buvo 
pamaldūs, darbštūs ūkininkai. Jurgis iš 
aštuonių vaikų buvo jauniausias. Turė
damas trejus metus neteko tėvo, o po 
keliu metų ir motinos. Varginga ir sunki 
buvo našlaičio dalia. Nuo 15 amžiaus

1918 m. paskirtas Vilniaus vyskupu, daug 
iškentėjo dėl Vilniaus gyventojų tautinių 
ir politinių ginčų. 1925 m. atsisakė iš Vil
niaus vyskupo pareigų, pop. Pijaus XI 
buvo pakeltas arkivyskupu ir pasiųstas į 
Lietuvą Apaštaliniu Vizitatorium. Čia iš
lygino Lietuvos santykius su Sv. Sostu, 
įsteigė bažnytinę Lietuvos provinciją, pa
rinko naujus vyskupus, paruošė konkor
datą. Tose pareigose mirė Kaune 1927 m. 
sausio 27 d. Du kartu — 1913 ir 1926 m. 
— lankėsi Jungt. Amerikos Valstybėse. 
Pop. Pijus XI nekartą arkiv. Jurgį yra 
pavadinęs "Dievo vyru”, "tikrai šventu 
žmogumi”.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beati
fikacija Romoje 1987 m. birželio 28 d.

Mano šūkis tebūna:
Visame kame 
Dievo ieškoti, 
visą ką didesnei 
Dievo 
garbei daryti, 
į viską Dievo 
dvasią 
įnešti ir viską 
ja paremti.

metų susirgo kaulų džiova ir ją kentė iki 
savo gyvenimo pabaigos. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, Kiekių ir Varšu
vos kunigų seminarijoje, Petrapilio Dva
sinėje Akademijoje (čia 1898 m. gavo 
kunigo šventimus), Šveicarijos Friburgo 
universitete. Gerai susipažinęs su sociali
niu klausimu, organizavo darbininkus 
Varšuvoje, steigė vaikų prieglaudas, pa
dėjo vargšams be tautybės ir religijos 
skirtumo, dėstė sociologiją Petrapilyje. 
Žinodamas Rusijoje jau išnaikintų vie
nuolijų . reikšmę Bažnyčios gyvenime, 
1909 m. slapta įstojo į mirčiai paskirtą 
Marijonų Vienuoliją, priderino jos įsta
tus prie naujų laiko reikalavimų taip, 
kad"Vienuolija galėtų augti, vystytis net 
ir slaptai. Įsteigė dvi moterų vienuolijas:

Vilniaus katedra. A. Kurausko pieš.
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Ma
rijos (Vargdienių Seserys) 1918 m. ir 
Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių 1924 m.
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MITOLOGIJA Senų senovės žmogus, aiškindamas jam menkai 
suprantamus gamtos pasireiškimus sukūrė visą eilę 
būtybių, kurios dievybių formoje valdė pasaulį. Jų 
fantastiniai pasiekimai įkvėpė anų laikų pasakotojus ir 
vaizduotojus. Šiandien tai vadinama mitologija

Atlas

moth

a

Diana

' Mercurius

Ceres

Tersichora,Vienaragis NeptUnasSiva

Mars

Anubis

' Isis

Jupiter

Pegasas

Trimurti
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v. s. fil. Kazys Palčiauskas

TRYS RUGSĖJO
SUKAKTUVININKAI

Rugsėjo mėnuo mūsų skautiškai 
šeimai turėtų būti ypač atmintinas, 
nes rugsėjo gimtadienius švenčia trys 
lietuviškosios skautybės veteranai: 
lietuvių skautų įkūrėjas — pirmūnas 
v. s. Petras Jurgėla (rugs. 30) bei 
veteranai vyr. skautininkai Kazys 
Palčiauskas (rugs. II) ir Antanas 
Saulaitis (rugs. 13). Tai trys 
didžiūnai, sunkiu laikotarpiu kūrę, 
puoselėję, vėliau tėvynėje bei išeivijo
je plėtę ir tobulinę šį lietuviško 
atžalyno sambūrį. Kiekvieno jų 
nuopelnai Lietuvai ir LSS nesutilptų 
į ilgiausios sueigos pašnekesį.

Šia proga pasiklausykime keletu 
mūsų sukaktuvininkų minčių — 
miniatiūrų — prisiminimų, parinktų 
iš skautiškos spaudos. j t

v. s. Petras Jurgėla:

LIETUVOS HIMNAS GRĄŽINO 
Jį TAUTAI

Įkūrėjas pasakoja apie 1918 m. 
įsteigto liet, skautų vieneto Vilniuje 

pirmuosius talkjninkus.
Atvyksta į kun. Liegaus ben

drabutį Žvėryne (kur anuomet įkūrė
jas gyveno; j. t.) šaunus jaunuolis su

v. s. Antanas Saulaitisv. s. Petras Jurgėla

ienkų paskautininkio uniforma ir
ženklais. Prisistato: Izydor Edward 
Krewnicki-Krewnajtys. Girdėjęs, jog 
ieškoma lietuvių skautų. Jis pasisakė, 
jog būdamas lenkų gimnazijos 
mokiniu ir skautu nuo 1915 rudens, 
kartą nuvyko 1917 į’lietu-vių koncertą 
Maskvoje. Lietuviškos dainos ir 
Lietuvos himnas padarė jam gilų 
įspūdį, sukrėtė jo dvasią ir paskatino 
įsisąmoninti, jogantra jo pavardė yra 
lietuviška ir jis pats yta ne lenkų, bet 
lietuvių bajoras.

Pradėjau puoselėti tokį jo 
nusiteikimą, pasiūliau vartoti tik 
vieną pavardę — Kraunaitis — ir 
padėjau mokytis lietuviškai. 1918 
lapkr. 20 L Kraunaitis buvo paskirtas 
draugininko padėjėju. Biržiška 
mokslo metų vidury jį priėmė į šeštą 
klasę ir pasodino šalia manęs 
lietuviškiems įvardams aiškinti. Šis 
aplenkėjusių bajorų sūnus stropiai 
mokėsi protėvių kalbos ir subrendo • 
Lietuvos patriotu. Jis buvo 
energingas, didelis ramstis autoriui.

Gimnazijoje pamokų pertraukų 
metu aš vienam aukšte, o jis kito 
aukšto koridoriuje stebėdavome 
skaučių ir skautų elgesį; dažnai 
tekdavo priminti skauto, -ės pareigą 
šviesti pavyzdžiu kitiems.

APIE STOVYKLAS IR 
JAUNYSTĘ

v. s. Antanas Saulaitis:

Dvi miniatiūros iš ,,Skautų aido”, 
kurį sukaktuvininkas ilgiausiai 

redagavo.

Vasaros stovykla nėra laikas 
daryti ką stovyklautojų naudai, bet 
užsiimti su stovyklautojais; 
nepadaryti lengvo gyvenimo vietą, 
bet duoti gyvenimišką aplinką, 
kurioje reikia veikliai dalyvauti nors 
ir trumpai, kartu bendrai su kitais.

Duoti progą ugdytis — tai tikra 
vasaros ir stovyklos privilegija. 
Stovyklautojai neauga kaipo 
asmenybės, jeigu jie yra linksminami', 
varinėjami, jiems patarnaujama ar 
daroma visa tai, ko jie nori.

Vaikas, atitrauktas nuo gamtos, 
dažnai neturi pasitikėjimo, tam tikro 
laisvumo ir originalumo. Kas mėgsta 
stovyklauti gamtoje, kirsti medį, 
laipioti po kalnus, sėdėti apie laužą 
— mokės savo užduotį atlikti su 
pasitikėjimu ir pasiryžimu.

Stovykla yra nepaprasta proga
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KAD GRETOS 
GAUSĖTŲ

Visos gerai žinome, kokią 
reikšmę ir galią turi vadina
moji propaganda. Suvažiavi
muose pasiguodžiame, kad 
mūsų gretos mažėja, nors 
vaikų užtektų — tik jų 
nemokame paraginti ir 
patraukti į skautiškas eiles. 
Per mažai rašėme apie save, 
savuosius tikslus, per mažai 
„pučiame į savo dūdą”.

Tuntininkių suvažiavime 
viena Atlanto Rajono vadovė 
iškėlė mintį, kad turėtume 
atkreipti didesnį dėmesį į 
jaunųjų verbavimą. Ta jos 
mintis paskendp kitų reikalų 
jūroje. Bet ji neturėtų hįjj 
pamiršta ir reikėtų gerai ir 
daug pagalvoti, kaip ją 
plačiau išvystyti. Ji siūlė 
sukurti Seserijai, ar iš viso 
Skautijai, iššūkį — panašiai 
kaip amerikiečiai verbuoja 
karius — plakate dėdė Samas 
su atkištu pirštu į tave: „I 
need You!”

Gal ir mes galėtume ką nors 
panašaus sukurti ir to iššūkio 
fone, pradedant paukštytė
mis, ruošti skautiškas popie
tes, į kurias sukvietus visus 
kolonijos vaikus su tėvais 
būtų parodoma žaidimų ir 
užsiėmimų pagalba skautiš
kas darbas ir jo tikslai.

Kas daroma vietovėse? 
Pasidalinkime savo ver 
bavimo idėjomis ir pasiektais 
rezultatais. Pagalvokime apie 
iššūkį!

Budėdama — 
Sesė Marytė

LSS Europos Rajono Vadas s. S. B. 
Vaitkevičius per DBLS metinw 
suvažiavimą Londone. Įteikia dr. S. 
Kuzminskui "Ordiną už Nuopelnus” 
su Rėmėjo Kaspinu.

SAUGUMAS NAMIE 
IR APIE NAMUS

Beveik 40% visų nelaimių, 
kurioms reikia mediciniškos 
pagalbos, įvyksta namuose arba arti 
namų. Tik 13% atsitinka darbe, 11% 
keliuose, 9% atostogų ar pramogos 
vietose, 9% mokykloje, ūkiuose 1%. 
Jeigu galime namus taip pritiūrėti, 
kad būtų saugu — jau išvengsime 
daug nemalonių nelaimių. Štai 
keletas klausimų ir patarimų, 
kuriuos pateikia šios srities žinovai:

Kieme ir aplink

1. Užtikrinti, kad televizijos ar 

radijo antenos neliestų elektros laidų.
2. Jeigu apie namus kasama kiek 

giliau, būtina pasitikrinti, kad 
nebūtų užkastų laidų, vamzdžių ar 
kitų įrangų.

3. J eigų audra ar vėjas pertraukia 
elektros vielas; negafirfia prferd 
arčiau negu tris metrus. Pakviesti 
specialistus.

4. Kai nešamos kopėčios, stiebai, 
būrlaiviai ar kiti aukštesni daiktai, 
pasitikrinti, kad neliestų vielų arba 
kad dėl svorio neapvirstų.

5. Prie baseinų, vonių, kriauklių 
ar praustuvių^tsargiai su elektriniais 
prietaisais. Patariama prie vandens 
neturėtijokių(be baterijos, į elektros 
kištukų įkištų) prietaisų.

6. Aitvarai turėtų būti gaminami 
tik iš medžio, sauso popieriaus, sausų 
skudurų. Būtinai .vengti vielų ar 
metalinių dalių. Paleidžiant aitvarų 
reikia saugotis elektros vielų — jeigu 
įsivelia, palikti specialistams aitvarų 
nuimti.
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- 7..Lauke naudojami elektriniai 
prietaisai (žolei, pjauti mašinos, 
gyvatvorių karpytuvaį) turėtų būti 
naudojami tik tada, - kada lauke 
sausa.

8. Jokie« elektriniai įrankiai 
(grąžtai, pjūklai ir kt.) nenaudojami, 
kai aplink yra vandens, pvz. ant 
dirbtuvės grindų. •

9. Jei kopėčios atremiamos į * .....namą, saugotis vietų, per kurias į 
namus įvestos elektros vielos.

10. Kai kerpamos šakos ar ker
tami medžiai, pirma apžiūrėti, kur 
galėtų būti elektros laidų. Jeigu vieta 
pavojinga (šakos išaugusios tarp 
vielų), geriau darbą palikti žinovams.

Žaidimų parkelis

1. Patikrinti, kad sūpynės būtų 
tvirtai į žemę įmūrytos, kad jų rėmai 
nejuda.

2. Patikrinti sūpynės ar kito 
įrengimo paviršių karštą dieną, kad 
nebūtų vaikui perkaršta. '• Į O žiemą 
lauke šlapiomis rankomis ar oda 
neliesti jokių metalinių dalių 
(atramų, tvorų ir kit.)

3. Maži vaikai neturėtų lipti ar 
būti užkeliami ent karuselių, kurios 
greitai sukasi.

4. Jei įmanoma, pasinaudoti 
tomis priemonėmis, kurios 
pastatytos ant_ minkšto paviršiaus 
(žolės), o ne ant kieto grindinio.

2

5. Išmokyti vaikučius lipti 
laipteliais, o ne kitu paviršiumi. 
Sūpynės laikytis abiem rankom. 
Nesėsti ar nežaisti, kai įrengimai 
šlapi.

6. Vaikai žaidžia su tomis 
įrangomis, kurios jų amžiui 
pritaikytos ir tinka.

7. Pasitikrinti, kad parkelių ar 
žaidimo aikščių vieta ir įrengimai 
tvarkingai valdžios! ar kitos įstaigos) 
prižiūrimi.

Žaidimų aikštelėse pusė nelaimių 
įvyksta dėl neprižiūrimų ar 
neužlaikomų įrengimų. 25% 
nelaimių todėl, kad vaikai nebuvo 
tinkamai suaugusių ar vyresnių 
prižiūrimi.

Namai ir nepažįstami žmonės

1 .Vaikai turi mokėti savo vardą, 
pavardę, adresą ir telefono numerį.

2. Vaikai išmoksta skambinti 
telefonu iš viso, telefonu į kitą sritį, ir 
telefono centrinei( pvz.., “sukant” O”)

3. Niekad neiti į kitus namus ar 
pastatą be tėvų leidimo. Vaikai 
turėtų žinoti, į kuriuos šeimų namus 
ar pastatus gali eiti.

4. Jei vaikai nuo tėvų atsiskiria 
parduotuvėje, mugėje, turguje ar 
kitur, išmokyti vaikus, kad ne- 
jieškotų tėvų, neitų į automobilių 
aikštę, o tuoj prisistatytų par
davėjams pagalbos paprašyti.

5. Kaip iškyloje bei stovykloje, 
taip ir apie namus visada žaisti, 

vaikštinėti, eiti į mokyklą kartu su 
kitais ar bent dviese.

6. Jeigu nepažįstamas žmogus, 
klausia vaiko, kur važiuoti, vaikas 
neturėtų prie automobilio prisiar
tinki. Paprastai suaugę vaikų 
neklausinėja.

7. Jeigu vaikui atrodo, kad kas 
nors jį ar ją seka, neturi slėptis už 
krūmų a® pn., o nueiti į pažįstamus 
namus ar į parduotuvę.

8. Vaikais niekad neturėtų eiti 
prie automobilio ar lipti į automobilį, 
kuriame nėra jokio žmogaus.

9. Vaikai turi žinoti, į kieno 
automobilį gali lipti. Ir niekad 
neįlipti be. tėvų leidimo.

10. Vaikus išmokyti, kad niekad 
netikėtų, jei nepažįstamas asmuo 
sakosi turįs juos iš mokyklos ar kitur 
parvežti.

11. Niekad telefonu nesakyti, kas 
esi namuose vienas ar viena.

12. Niekad durų neatsakyti, jei 
namuose vieni. Ir žinoti, kur gali 
paskambinti, jei reikia pagalbos.

13. Pasakyti tėvams, jeigu koks 
nors suaugęs jų prašo išlaikyti kokią 
nors ,.paslaptį”.

14. Vaikai turi žinoti, kad niekas 
neturi teisės jų liesti ar ką nors daryti 
ar sakyti, kas būtų nepatogu, 
nemalonu.

15. Nuo mažens vaikai turi 21_ .1,
kad tas kūno vietas, kurias engia 
maudymosi rūbai, gali liesti tik 
gydytojai, tėveliai, globėjai.

16. Pasakyti tėvams_jeigu kas 
nors nori duoti dovaną ar pinigų ar 
nori juos fotografuoti.

17. Ne tik šaukti, bet šaukti 
..PAGALBOS”, „GELBĖKIT’, kad 
kiti žinotų, jog čia ne juokai (ir 
juokais tų žodžių niekad, niekad 
nešaukti).

Tėvai ir vaikai

Tėvai: pažįsta vaiko draugus. 
Niekad nepalieka vienų automobily- , 
je. Stengiasi vaikų užsiėmimuose
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dalyvauti. Klausytis, jei vaikas kuo 
skundžiasi ar ko nemėgsta. Pastebėti, 
jei kas ypatingą dėmesį j vaikus 
kreipia. Turėti vaikų nuotraukas (ir 
pirštų nuospaudas). Žinoti, kur 
vaiko medicinos bei dantų ir kiti 
dokumentai. Vaikai neturėtų nešioti 
marškinių ar švarkų su savo vardais. 
Išmokyti vaikus pastabumo: 
automobilių numerius bei spalvą 
atsiminti. Susitarti su mokykla ar 
darželiu apie painokų pabaigą.

Nuodai

1. Visi namų vaistinėlės daiktai 
turėtų turėti užrašus — kas 
buteliukuose ar dėžutėse yra.

2. Seni.persenę vaistai turėtų būti 
saugiai išmetami; o jeigu yra mažų 
vaikų, burdiukai ir dėžutės ap
saugoti, kad per klaidą neatsidarytų.

3. Niekad vaikeliui nesakyti, kad 
vaistai yra saldumynai, saldainiai. 
V aistai yra vaistai.

4. Kandims nuodai turėtų būti 
laikomi medžiaginiuose maišeliuose, 
kurių vaikai nepasiekia arba negali 
atidaryti.
'5. Prie svarbių telefonų turėti 

nuodų informacijos centro numerį. 
Patariama iš vaistinės parsinešti 
vaistų, kurie žmogų priverčia vemti 
(kai nuryja nuodingą medžiagą), bet 
juos naudoti tik tada, kai nuodų 
informacijos centras taip nurodo.

MŪSŲ SKAUTIŠKASIS ■ 
GYVENIMAS

(Skaičiai:
3 labai svarbu arba tikrai taip yra, TAIP YRA
2 svarbu ir maždaug taip yra, DABAR
1 netaip svarbu, arba — nelabai taip yra.) 
Sužymėti abu stulpelius.

1. Vis daugiau berniukų ir mergaičių skautuose 
dalyvauja.

2. Sueigų, iškylų, stovyklų laikas daugumai patogus.
3. Vyr. skaučių/sk. vyčių sueigos, programos ir 

užsiėmimai tikrai atspindi, kas to amžiaus jaunimui 
reikalinga, naudinga ir tinka.

4. Skautai ir skautės savo tarpe draugiškos/ i
5. Po sueigų, sotvyklos, iškylų, kursų ir kitų skautiškų 

užsiėmimu jaučiamės skautiškesni ir atsigaivinę.
6. Skautija stengiasi surasti nubyrėjusius ir pasiekti 

nedalyvaujančius narius, nares.
7. Tuntams, draugovėms, vienetams užtenka vadovių 

ir vadovų.
8. Mūsų skautijai šioje vietovėje lėšų( pinigų) užtenka.
9. Sueigoms ir programoms patalpos yra tinkamos.
10. Skautiškos veiklos (sueigos, stov.) tvarka 

skautiškai gera.
11. Mūsų vadovai/ ės nuolatos lavinasi ir tobulinasi.
12. Svarbu, kad kiekvienas žmogus nuolatos 

lavintųsi.
13. S. vyčių/vyr. sk. programos atspindi skautišką 

dvasią ir šio amžiaus jaunimo reikmes, poreikius.
14. Turime skautišką knygynėlį, vaizdinių priemonių 

ir kitos medžiagos, plokštelių, filmučių pakankamai, kad 
galima būtų skautiškai lavintis.

15. Vyksta kursai, sąskrydžiai ir kiti užsiėmimai, 
kuriuose sk.v./ vyr.sk. gali .savo talentus ir dovanas 
atpažinti.

16. Vadovai/ės palaiko nuoširdų ryšį su skautų/čių 
tėvais.

17. S.v./vyr.sk. protarpiais raginami prisiimti 
pareigas.

18. Turime savo būrelio sk.v./ vyr.sk. talentų, sugebė
jimų ir pajėgumų sąrašą-lentelę.

19. Kartais svarstome skautų vaidmenį lietuvių 
visuooenėje, iš vis pasaulyje, o ypač Lietuvos labui.

20. Įtraukiame naujus žmones į vyr.sk./ sk.v. eiles.
21. Turime būdų s.v./v.s. savo nuomones, 

pageidavimus, siūlymus, prašymus ir padėką skautijoje 
vadovaujantiems perduoti. ■

22. Sk.v./ vyr.sk. užsiima tarnyba seneliams, ligoninis, 
vargšams.

23. Palaikome ryšius su lietuviais skautais/ ėmis kitur 
ir su kitų tautybių skautaisjfėmis.

24. Kai žmonės į mus pažiūri, j aučia skautišką dvasią, 
draugiškumą.

TURĖTŲ 
BOTI
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KAIP AŠ DALYVAUJU 
SKAUTIŠKAME VIENETE

1. Nedalyvaučiau, jei vienete neturėčiau 
draugų/ draugių:

2. Man įdomu, galiu tobulėti ir galiu kitiems padėti:
3. Sueigose, diskusijose nekalbu. Sutinku su tuo, ką 

kiti sako. Mieliau klausausi kitų:
4. Visada turiu savo nuomonę pasakyti. Man 

nepatinka, kai kiti sugalvoja, ko aš nesu girdėjęs/ usi:
5. Kas sueigose, posėdžiuose, pokalbiuose sakoma — 

man neįdomu. Daug tuščių kalbų:
6. Sutinku ir apsiimu, kai man duodamos pareigos ar 

pavedamas koks uždavinys ar darbelis:
7. Aš nesisiūlau ką nors daryti, nes užtenka norinčių 

dirbti ir veikti:
8. Kai kurių žmonių nemėgstu. Būnu tik su 

draugais/ ėmis:
9. Mane pykina, kai kas nors pavėluoja į sueigas ir 

posėdžius:
10. Labai mėgstu veikti, vis jieškau, ką daryti. Net 

nenoriu, kad kiti darytų, kas ir kaip jiems patinka:
11. Priimu daugumos nuosprendžius ir nutarimus:
12. Mūsų vadovas/ ė yra lyg viena/ s iš mūsų:
13. Vadovas/ė viską pats/ pati nusprendžia; aš labiau 

gerbčiau kitų būrelio narių nuomones negu jis/ji:
14. Mane erzina, kai kas nors elgiasi, lyg grupei 

nepriklausytų:
15. Supykstu ir skundžiuosi, kai būna kas nors 

nutarta ar suplanuotą, apie ką anksčiau negirdėjau:
16. Nepasitikiu kitais/Aitomis, nes visada pasitaiko 

žmonių, kurie nepareiginti ir netinkami:
17. Į būrelį įtraukiau, atvedžiau vieną draugą/ ę:
18. Šiais metais nebuvau viename būrelio užsiėmime 

ar sueigoje: (taip, nebuvau; ne, buvau visuose)
19. Siame būrelyje susidraugavau su naujais 

žmonėmis:
20. Man nemąlonu, kai negaliu būrelio sueigoje, 

iškyloje ar kitame suplanuotame renginyje dalyvauti:

cC

(D 
a

ai 
"d

TAŠKAI:
7 taškai už TIES A — nr. 2,4,6,9,11,13,14,15,17,19,20
7 taškai už NETIESA — nr. 1,3, 5,7,8, 10,12, 16,18
3 taškai už ŠIEK TIEK

120-140 taškų: dalyvavimo lygis aukštas; kiti gali tavimi 
pasitikėti ir tu — kitiems padėti
80-120 taškų: reikėtų pasvarstyti, kaip savo ryšį vienete 
pagilinti
iki 80 tašiau: gali būti, kad grupė tau netinka — teks keisti 
savo galvojimo ir veiklos būdą — arba grupę palikti.

TRUMPI IR ILGESNI 
UŽSIĖMIMAI

Dalis sueigos arba ir visa sueiga 
gali būti skirta kuriai nors specialybei 
ar užsiėmimų sričiai:

ASTRONOMIJA: pažiūrėti į 
žvaigždes; pagrindiniai žvaigždynai 
vienu žvilgsniu. Žvaigždžių stebė
jimo vakaronė ar šventė su 
pagelbininkais ir teleskopu.

KOMPASAS IR ŽEMĖLAPIS: 
kompaso ar žemėlapio žaidimai; 
lobio jeiškinys su žibintu. Ilgesnis 
uždavinys kaimynystėje — pagal 
nurodymus nueiti iš sueigos vietos į 
kitą vietą ir sugrįžti.

PASIVAIKŠČIOJIMAS: apeiti 
miesto kvartalą; pastebėti žmones, 
namus, šviesos, gatvių užrašus, 
kelionių ženklus; pernešti žinią; 
vaikštinėti per lietų ar sniegą; stebėti 
saulėlydį. Parke ar miškelyje 
pavaikščioti; pagal pajūrį, paupį ar 
prie ežero vaikštinėti; surinkti 
žaliavos rankdarbiams.

DVIRATIS: demonstracija apie 
dviračio priežiūrą. Dviračių iškyla ar 
varžybos.

ŽAIDIMAI IR SPORTAS: 
jieškinys; sudėtingi žaidimai; 
meškeriojimo dalykai. Maudytis, 
žuvauti, sportiniai žaidimai, 
varžybos tarp vienetų.

KŪRYBA IR MENAI: in
scenizuoti; pasakas sekti; dainų 
valandėlė; bražiniai ir piešinėliai; 
rankdarbiai iš gamtos medžiagos. 
Iškyla su foto aparatais ar piešimo 
įrankiais; skautiškos ar lietuviškos 
apeigos; laužas; Užgavėnių ar kita- 
proga šventė.

STOVYKLAVIMAS: kurio nors 
vieno dalyko demonstracija — 
įrengimai, kaip statyti palapinę, kaip 
gesinti gaisrą. Parodyti ir patiems 
padaryti: laužų rūšys, palapinė, kaip 
naudotis įrankiais, virimas aliuminio 
popieriuje.

4
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Pamatyti tuos tris ryšius, kurie riša 
žmogų su realybe:

— jo santykį su Dievu,
— jo santykį su kitu žmogumi,
— jo santykį su gamta.

* * *

Jaunystė nepakartojama.
Bet jaunystė gali būti ir ilgas laiko 

tarpas, jei iįmogus, nors metų skaičiui 
didėjant, vis judriai gyvena, lavinasi, 
tobulėja, veikia, dirba, kovoja ir 
visaip „eina su gyvenimu”.

Jaunystė yra įsipareigojimas.
Ji yra vienkartinė proga. Pražiop

sota, praleista be gilesnių asmens 
tobulėjimo pastangų, neišnaudota su 
ja atėjusi energija, neišnaudotos 
esamos sąlygos, neįleista tada giliau 
šaknų, — jaunystė jaunuolio 
laikotarpiu neparuošė asmens 
suaugusio asmens gyvenimui, 
nesubrandino jo.

Skautiškas! ugdymas sukurtas 
jaunystei globoti. Skautybė yra 
daugiau negu patarimas, daugiau • 
negu talka jaunam žmogui ugdytis: ji 
yra jo gyvenimas, pirmiausia ugdąs 
jo asmenybę dabarčiai ateičiai.

KAD ASS BŪTŲ MORALINĖ 
PAJĖGA!

v. s. fil. Kazys Palčiauskas:

Pluoštelis 1964-tųįų metų nuotaikų ir 
lūkesčių, kai ASS dar tebebuvo 
,,kūdikis” — vos prieš dvejetą metų 
įkurtiji trečia LSS šaka. Ar filisterio 

lūkesčiai išsipildė?

ASS šakos LSS-goje įsteigimo 
iniciatyva atėjo iš pačių akademikų 
skautų. To meto LSS Pirtnijos ir 
Tarybos ji buvo palankiai priimta ir 
išspręsta. Ne paslaptis, kad tada ir 
dąbar LSS buvo ir yra priešingų, 
tokiam sprendimui nepalankių 
nubmonių. Ir iš pačių akademikų 
skautų tarpo išgirstame balsų, kad 
šioji LSS organizacinės struktūros 

reforma gero LSS nedavė, kad dėtos 
viltys nepasiteisino ir kad gal būtų 
geriau grįžti į senąją organizacinę 
struktūrą, kurioje akademikai 
skautai sutilptų Brolijoje, o 
akademikės skautės — Seserijoje. 
Kaip pažiūros šiuo klausimu vystysis 
— parodys ateitis. ■

Šiandieną tik vieną dalyką galima 
teigti: ateities sprendimą daugiausia 
lems paties ASS vaidmuo ir svoris 
bendroje LSS veikloje; kiek pats 
ASS Pajėgs pateisinti viltis ir 
perspektyvas, turėtas kuriant atskirą 
šaką LSS-goje. Gi pati pagrindinė 
Priežastis buvo — tai sudarydamas 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SAULUTĖ TEKĖJO

žir_ ge — Ii bal __ no — ------ JO. 0 du bro_liai

------- i ------ ------------ ----------------------j ------------

galimai palankesnių veikimo sąlygų 
intelektualinei LSS narių grupei. 
Intelekto reikšmė organizacijai yra 
taip pat svarbi, kaip ir atskiram 
individui. Intelektualiai pajėgios 
organizacijos vejkla toliaregiškesnė 
ir jos reikšmė bei įtaka aplinkai 
stipresnė.

Tai kas gi netrokštų, kad ir mūsų 
akademinė skautija, sulaukusi gražių 
brandos metų, būtų lemianti in
telektualine ir moraline Pajėga ne tik 
LSS-goje, bet ir reikšmingas veiksnys 
bendrame lietuvių tautos kovos 
fronte už Lietuvos ir lietuvių tautos 
ateitį.
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Iš seno skautininko rinkimo
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jūros 
būdavo 
takelių 
valdovo

MUSŲ KELIAI

labirintu

Gailė Sabaliauskaitė

ir būdų, 
užsiėmimų, 
vaikams

naujų 
kad 

būtų

Pavyzdžiui, kai 
kompasas ir 
klasėje. Todėl 
nuolat jieškoti

Švietimo sistemos ir 
organizacijos

naujų metodų 
sumanymų ir 
skautavimas
patrauklus, ir jauni žmonės galėtų
pasinaudoti tuo neformaliu auklė
jimu ir lavinimus!, kurį skautybė 
savo programa parūpina.

— D. C. Spry (World Scouting)

NUOLAT TOBULINTIS 
kitos 

per eilę metų 
pasisavino užsiėmimus, kurie seniau
buvo tik skautiški, 
kur mokyklose 
žemėlapis mokomi 
skautų sąjūdis turi

15

Palieku tą suolą kuriame sėdėjau, 
Vardus ir veidus atminty aš įrašau, 
Nežinau ar .grįšiu aš, iš čia išėjus, 
Nes jaunystės kelią aš jau pamačiau.

Uždarau duris gražios vaikystės, 
Ir ateities skliautus per ūkanas 

matau,
Greit nežinomu keliu aš žengsiu, 
Bet kur nueisiu — nežinau

Aš sugrįžtu keliu vaikystės,
Prie laužo žiežirbų, prie vakaro 

dainų,
Ten kur kadaise pilkuose šešėliuose, 
Auksines žvaigždes danguje skaičiau.

Žinau nebesugrįš tos linksmos 
dienos,

Ir laužo vietoj liks tik pelenai, 
O dainų aidai skambės po mišką 
Kol išauš rausvi rytai

Žengsiu drąsiai šviesiu keliu 
jaunystės,

Ir atgal atsisukti — negaliu
Tikiu ten surasti laimę, džiaugsmą, 

meilę,
Nes gi ne viena aš šiuo keliu einu.

Tad visi kartu sudėję rankas, 
Ženkim drąsiai tuo nežinomu keliu, 
Siekim to ko mūsų tauta laukia, 
Eikim į pasaulį mes visi kartu. 

PASKUTINIS DARBININKAS
Senovėje Viduržemio 
pakraščių karalių kapai 
apsupti
pinklėmis. Kai Tirenės 
kapas buvo užbaigtas, viduryje (vieta 
pažymėta X ženklu) liko vienas 
darbininkas. Kaip darbininkas išeis 
iš darbovietės, jei visur tegali vieną 
kartą praeiti.
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NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
vadovai dalyvavo „Idėjų savaitgaly
je”, kur buvo dalinamasi 
sumanymais apie vadovavimą 
draugovėms ir kitiems vienetams ir 
kaip įjungti tėvus į skautiškus 
reikalus.

NEPALIO skautų geriamo 
vandens projektą remia Austrijos 
skautai ir skautės.

SICILIJOS rajono skautų 
vadovybė nusprendė remti tarp
tautinius skautų projektus, ypatingai 
šulinių gręžimą neturtinguose 
kraštuose.

55 METŲ ‘ "OVYKLĄ 1992 m. 
nori ruošti Ispanijos, Portugalijos ir 
Amerikos kraštų skautai, švęsdami 
Kristupo Kolumbo kelionę. Dar nėra 
nuspręsta, kur ir kaip ši stovykla 
vyktų.

-ARABŲ ŠALIŲ 17-toji 
konferencija pasirinko temų „skautų 
•^jfidŽio vaidmuo išlaikant 
papročius ir tradicijas”. 125 atstovai 
susirinko Jemene.

BADEN-POWELLLIO
NAMAI Londone atšventė savo 25 
m. sukaktį. Vienintelis tarptautinis 
skautų ordinas — „Žalvario vilkas”
— buvo įteiktas p. Charles Williams, 
kuris surado šiems skautų namams
— užeigai vietą ir jais labiausiai 
rūpinosi.

JAMAIKOS skautai vykdo 
„Auginkime daugiau maisto” pro
jektą — pataria žmonėms kaip 
daugiau daržovių ir kito maisto 
auginti, įtaiso darželius. Po potvynių 
kaip tik buvo proga šį uždavinį 
sparčiau vykdyti.

BANGLADEŠO skautai su 
Kanados lėšų pagalba įrengė jau tris 
žuvų ūkius prie gimnazijų, kurios 
labai sėkmingai žuvis užaugina ir 
turguje parduoda.

AIRIJOS katalikų skautų są
junga pradėjo „Nuotykių jieškotojų” 
programą, kuria stengiasi išlaikyti 
13-15 m. skautijos narius. Pasitarę su 
švietėjais ir auklėtojais, išvystė 
lanksčią šiam amžiui tinkančią 
programą. Su kiekvienu skautu 
pasitaria vieneto vadovas ir surašo to 
skauto tikslus ir siekius, pagal 
kiekvieno norus ir sugebėjimus, 
sužymėtus „gyvenimo siūlo” lentelėje 
ir užrašomus užrašuose.

ANGLIJOS vilkiukai šventė 70 
m. sukaktį „Vaivorykštės” 
programa, kurios temos buvo ugnis, 
žemė, šviesa, augalai, vanduo, erdvė, 
žmonės ir šventė. Vilkiukų vadovų 
stovykloje buvo išeita visa vilkiukų 
istorija nuo 1916 ligi šių metų.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
naujas centras 1989 m. atidaromas 
Ispanijos Viduržemio jūros 
pakrantėje Pensicola vietovėje. 
Vilkiukai jau apsodino būsimo cen
tro apylinkę medžiais.

PRANCŪZIJOS valdžia apmokės 
algas tūkstančiui 16-21 m. jauni
mo, kurį pasamdys skautų sąjunga 
savo stovyklavietėms ir įstaigoms 
prižiūrėti.

PASAULINIS skautų biuras 
išleido 15 min. vaizdajuostę 
„Together — Ensemble” apie trečio
jo pasaulio skautų užsiėmimus, kurie 
mažai pažįstami pramonės 
kraštuose: krosnių statyba, 
suaugusių alfabetizacija, žuvų ūkis, 
kanalizacija ir geriamas vanduo, 
amatų mokymas, kūdikių 
sveikatingumas.

KANADOS skautai išleido 
knygutę vaikams tarp 7 ir 12 m. 
„Preparing for toųay” leidinėlis 
pamoko apie saūgurtią ir sveikatą, 
ypač kai vaikai būna vieni namuose, 
kol tėvai dirba. Yra skyrius apie 
sveiką maistą ir kkip sau pagaminti, 
kaip rūpntis mažesniais broliukais ir 
sesutėmis, apie netikėtumus.
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NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
sąjunga pravedė naujų narių vajų: 
skiltis, į skautus įtraukusi vilkiuku 
nebuvusiu berniuką, išsivedę į 
stovyklą ir kitus skilties užsiėmimus, 
gavo žymenį.

Pasaulinis skautų sąjūdis stato 
naują arabų rajono būstinę Kaire, 
Egipte. Kertinį akmenį įmūrijo Egip
to prezidento žmona, dainavo 
vilkiukų ir skaučių chorai. Pastatas 
skirtas konferencijoms, raštinėms, 
butams ir sueigų patalpoms.

SAULĖS ENERGIJOS kursai 
25 skautams iš šešių besivystančių 
kraštų buvo pravesti Bostone, JAV.

BOB-A-JOB 86
‘A HANDBOOK FOR LEADERS

AIRIJOS katalikų skautų są
junga paprastai lėšas keldavo 
aukomis, renkamomis po namus. 
Kadangi toks pinigų rinkimo būdas 
daug kur nebėra priimtinas, sąjunga 
sugalvojo paskleisti plakatus, kuriais 
įmonės, parduotuvės ir kitos ben
drovės raginamos pasikviesti skautų 
talką ypatingiems uždaviniams.

EGIPTO Benha universiteto 
tiksliųjų mokslų fakulteto skautų 
vyčiai Nilo upės žiotyse kovoja prieš 
drugį ir jau padėjo 100.000-čiui 
asmenų savo sveikatingumo darbais. 
Skautai vyčiai renka vandens 
pavyzdžius ir purškia, kur malarijos 
uodų randama. Naktį renka 
vabzdžius tyrimo darbams. Imdami 
kraujo pavyzdžius, suranda drugį 
turinčius kaimiečius. Projektą finan
suoja JAV Fondas tarptautinei 
skautybei (United States Foundation 
for International Scouting).

AMERIKOS skautų api 70.000 
jau įsigijo erdvių tyrii ėjimo 
specialybę. Tarp „Challenger” 
tragiškai žuvusio erdvėlaivio įgulos 
narių buvo trys skautai (iš septynių), 
įskaitant mokytoją Christa 
McAuliffe, kuri buvo veikli skaučių 
vadovė. Iš 157 astronautų, JAV 
išrinktų nuo 1949 m,, virš 90 buvo 
veiklūs skautai.

PRANCŪZIJOS ir ŠVEICARI
JOS skautai vyčiai jau keliasdešimt 
kartų nuvairavo sunkvežimius į 
Lenkiją — maisto, vaistų, drabužių, 
muilo, tualetinio popieriaus. Prie 
sienos užtrunka 36 vai., nes patikrina 
kiekvieną dėžutę. Produktai 
nuvežami karmelitų vienuolynan, iš 
kur išdalinami.

ŠVEDIJOS skautų vadovybė 
išvystė suaugusiems žaidimą 
„Scoutimperiet”, kuris sužadina 
diskusijas, kaip įtraukti suaugusius ir 
jaunus narius į sąjūdį, kaip skleisti 
žinias apie skautus ir apie vieneto 
veiklą sunkumuose.

PIETŲ AFRIKOS tautinėje 
stovykloje dalyvavo 2.000 skautų ir 
skaučių iš P. Afrikos ir Namibijos. 
Stovykla turėjo savo radijo stotį, 
dienraštį. Svečių dieną buvo apie 
8.500 lankytojų. Stovykla vadinosi 
„Sanjamb 85”.

MEKSIKOS žemės drebėjimo 
nukentėjusiems Hong Kongo 
vilkiukai sukėlė 10.000 dolerių — 
tyla! Skautų rėmėjai mokėjo po 
penkis dolerius už minutę, kurią 
vilkiukai visai ramiai ir tyliai sėdėjo 
savo sueigose — 75 minutes iš viso (6i 
sąjunga minėjo savo 75 m. sukaktį).
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ATLANTO
RAJONO 
SKAUTŲ 
SPORTO Šventė

Kiekvieną pavasarį Atlanto rajo
no skautai ir skautės suvažiuoja į savo 
sporto šventę. Šių metų birželio mėn. 
20-21 dienomis tokia šventė vyko 
Bostone. Tai buvo 29-toji iŠ eilės ir 
4-toji šventė Bostone. Anksčiau buvu
sios šventės buvo ruošiamos Worces- 
teryje.

Sporto varžybos, prasidėjusios 
šeštadienį, vyko Blue Hills rajoninėj 
technikos mokykloj, Cantone. Šven
tės atidaryme ir pačiose varžybose da
lyvavo 74 įvairaus amžiaus sporti
ninkai — skautai ir skautės iš New 
Yorko ir Bostono. Paprastai sporto 
šventėje dalyvaudavo skautai iš Hart
fordo, Waterburio, Elizabetho, Wor- 
cesterio ir kitų Atlanto rajono vieto
vių, bet šiais metais jų nebuvo. Neat
vyko ir iš toliau kviestos vietovės, gal 
čia bus pralaužti ledai ateityje?

Šventę ruošė Bostono Baltijos ir 
Žalgirio tuntai, kuriems vadovauja 
v.s. Laima Kiliulienė ir ps. Vytautas 
Jurgėla. Šventę atidarė Laima Kiliu-

New Yorko ir Bostono tinkli- 
ninkės. Pirmoj eilėj iš k. į d. Aida 
Janulaitytė, Kristina Senken, Daiva 
Kiliulytė, Laisvyda Janulaitytė, Dai
nora Kupčinskaitė, Daina Černiaus
kaitė. Antroj eilėj iš k. į d. Sigita 
Penikaitė, Rūta Kalvaitytė, Gidą Zi- 
kaitė, Lina Matusaitytė. Trečioj eilėj 
iš k. i d. Audra Duobaitė, Maya Goš- 
tautaitė, Jūratė Bartytė, Alysa Snipai- 
tė, Gina Jankauskaitė, Daiva Goštau- 
taitė, Rebecca Kalen, Nida Stankū
naitė ir Rima Zikaitė.

Foto R. Bričkas 

lienė, palinkėdama sportininkams sėk
mės laimėti pirmąsias vietas. Atida
rymo metu buvo paleista į orą 29 ba
lionai, uždegta tuntininkų sporto 
šventės ugnis, o dešiniajame šone ka
bojo ir olimpinė vėliava, plevėsavusi 
per olimpines žaidymes Lietuvoje, ku
rią į Šią šventę atsivežė newyorkiečiai.

Paskaičius maldą, buvo tylos 
minutė a.a. v.s. Paulinai Kalvaitienei 
prisiminti. Jinai savo laiku reiškėsi 
lengvojoje atletikoje ir pasiekė daug 
Lietuvos rekordų, mirusi pernai Bos
tone. Čia gyvendama darbavosi vado
vaudama vilkiukams ir ruošdama vai
dinimus Kaziuko mugių metu.

Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, buvo pristatytas šventės 
sporto vadovas j.s. Gintaras Čepas. 
Šventės dalyvius sveikino Atlanto ra
jono vadeivė j.v.s. Genė Treinienė, 
vadeiva v.s. Apolinaras Treinys ir Lie
tuviškosios Skautybės Fondo pirmi
ninkas v.s. Česlovas Kiliulis, paminė
damas, kad LS Fondas padovanojo 
šventei v.s. Paulinos Kalvaitienės var
du pereinamą taurę iškiliausiam šven
tės sportininkui atžymėti.

Šventės sporto vadovas pristatė 
sporto teisėjus: ps. Vytautą Eikiną,

Vėliavos prieš atidarant 29-tąją 
Atlanto rajono Sporto Šventę.

Foto D. Kiliulytė

Algį Skabeikį, ps. Igną Vileniškį ir 
William Widugirį. Dariaus sk. vyčių 
būrelis, vadovaujamas Algio Vasio, 
talkininkaujant seniesiems lapinams 
pravedė lengvosios atletikos varžybas. 
Šventėje buvo pravestos varžybos 
100, 200 pėdų, 50, 100, 200 ir 440
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Išsirikiavusios New Yorko ir 
Bostono sesės.

Foto D. Kiliulytė

metrų bėgimai; šokimas į tolį; rutulio 
stūmimas; estafetė (4 x 50 m.); stalo 
tenisas; tinklinis ir krepšinis. Buvo 
varžomasi savo amžiaus ribose ir taš
kai duodami už pirmąsias tris vietas. 
Pirmą vietą laimėję sportininkai gavo 
taures, 2-rą ir 3-čią vietą — medalius. 
Šventėje dalyvavę laimėtojai gavo s. 
Vytauto Dilbos paruoštus pažymėji
mus, kuriuos įrašė v.si. Glorijos 

Adomkaitienės suorganizuotos mamy
tės.

Varžybose pasižymėję sportinin
kai (abėcėlės tvarka): Jūratė Bartytė, 
Gediminas Budreckis, Gina Jankaus
kaitė, Tomas Matusaitis, Nida Stan
kūnaitė ir Vilius Widugiris.

Brolijos Atlanto rajono pereina
mą taurę laimėjo Bostonas surinkęs 
89 prieš New Yorką su 80 taškų, o 
seserijos taurę gavo New Yorkas, su
rinkęs 100 taškų prieš bostinietes su 
44 taškais. Pereinamas taures padova
nojo ir įteikė rajono vadeivos. Iški
liausio sportininko taurė atiteko Nidai

Išsirikiavę Bostono ir New Yor
ko broliai.

Foto D. Kiliulytė

Uždegama Sporto Šventės ugnis 
Bostono tutnininkų ps. Vytauto Jur- 
gėlos ir v.s. Laimos Kiliulienės.

Foto D. Kiliulytė

Stankūnaitei iš New Yorko, ją įteikė 
ps. Ramūnas Kalvaitis.

Šventės metu sportininkus mai
tino Bostono židinietės, vadovauja
mos v.sl. Birutės Žiaugrienės. Maiti
nimas vietoje ir visa šventė buvo gerai 
suorganizuota dėka tuntininkų ir šven
tės talkininkų. Sekanti trisdešimtoji 
Jubiliejinė Atlanto rajono sporto šven
tė yra numatyta 1989 metais, kuriai 
kviečiame visus ruoštis. Joje Bostono 
tuntai žada duoti dar įdomesnę šventei 
programą.

k. n.

Atžymimi sportininkai iš k. į d. 
Gediminas Budreckis, Aras Bartys, 
Rimas Kiliulis, vadovas v.s. Česlovas 
Kiliulis, atžymėjimus įteikia tunti- 
ninkas ps. Vytautas Jurgėla ir vadeiva 
v.s. Apolinaras Treinys.

Foto R. Bričkus
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CHICAGO

„Kernavės” tunto paukštytės Rūta Paliulionytė, Kristina Kleinaitytė, 
Karina Žilinskaitė ir Vita Pūdymaitytė pasiruošusios lėlių teatro 
vaidinimui. Nuotr. Marytės Utz

„Lituanicos” tunto „Nemuno” laivo bebrai ir jų vadovas jps. R. Dumbrys 
po smagių žaidimų iškyloje. Nuotr. N. Nausėdienės

“Lituanica” sportuoja
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OMAHA, NEBRASKA

Liepsnelės ir giliukai prie lietuvių paviljono Omahos miesto etniniame festivalyje. 
Šie jaunieji skautukai žavėjo žiūrovus tautiniais šokiais. Nuotr. St. Radžiūno

taigas ištremtas mamytes, o trispalvė ant 
viršaus kėdės, visiems lietuviams Moti
ną—LIETUVĄ.

Gretimam kambaryje prie rūtomis 
papuošto stalo žvakučių Šviesoje susi
mąstymu, visiems skautininkams susi
rinkus ir įsakymus perskaičius, LS Euro
pos Rajono Seserijos vadeivė v.s. J. 
Traškicnė dėl šlubuojančios sveikatos 
pareigas perdavė uoliai ir talentingai va
dovei ps. Vidai Gaspericnei. S. St. Vait
kevičius ir v.s. J. Maslauskas sveikina 
sesę Vidą, o Janinai dėkoja už ilgų metų 
gražų bendradarbiavimą. Vyksta pasitari
mas ateities skautiškos veiklos ir užmo
jų darbais.

Salei prisipildžius mamyčių ir sve
čių, įžygiavo skautai sueigai. Įnešama 
trispalvė, raportyas, įsakymai. Prit. sk. 
įžodį’duoda R. Gasperaitė, o vilkiuko — 
B. Gerdžiūnas. Vyr.sk.si. Almai Traš- 
kaitei įteikiamas "Vėliavos" žymuo už 
nenuilstamą darbą. Buvo gauti sveikini
mai: v.s.t.n. S. Gedgaudienės ir s. kun. 
S. Matulio, MIC. Sugiedojus Marija, 
Marija..., Tautos himną, išnešus vėliavą, 
pradėtas mamyčių pagerbimas, skautiško 
lauželio būdu. V.s. J. Maslauskas praby
la į motinas ir svečius: Šiandieną čia su
sirinkusioms Motinoms, švenčiant bran-

13151S13131S151S1SO31§131S131SISISIS13151SISIS15I31SI

Po įrodžio. s. Algis Gerdžiūnas 
uždeda jaun. skauto kaklaraištį savo 
sūnaičiui (anūkui) Bariui Ger- 
džiūnui.

Foto s. B. Vaitkevičius

SKAUTIŠKAS 
SAVAITGALIS

V. s. J. M.

Gegužės 2-3 d.d. Manchcsterio lie
tuvių socialinio klubo patalpas pasiekę 
skautiškam savaitgaliui, skautininkų A. 
I. Gerdžiūnų paruošti pietūs jau laukė. 
Papietavę, v.s.sl. A. Traškaitė ir s.v. T. 
Philpott užima jaunesniuosius skautiš
kais darbais ir užsiėmimais. Skautinin- 
kės ir Škotijos skautės, padedant s. A. 
Jakimavičiui, papuošė salę vėliavomis, 
skautiškais ženklais, šūkiais. Priekyje 
stovėjo gėlėmis papuošta tuščia kėdė, 
kuri simbolizavo mirusias ii' į tolimas
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Nauja LSS Europos Rajono Vadeivė 
su šeima.

Iš kairės į dešinę! Vadeivė ps. 
Vida Gasperienė, sūnus Algis, 
dukrelė Rimutė ir vyras Henrikas.

N. B. Henrikas įsijungęs į 
skautišką darbą moko lietuvių 
kalbos nemoaknčius, taip moko 
jaunimą Nottighame lietuvių kalbos.

gią ir reikšmingą dieną, pagerbiame vi
sas motinas — savas ir svetimas, Sibiro 
taigose, pavergtoje Lietuvoje ir amžinu 
miegu užmigusias, o ypač Lietuvei Mo
tinai gegužės mėnuo mena romantiškąją 
Lietuvą: šviesus, saulėtas pirmasis gegu
žės sekmadienis, pavasarėjanti gamta, 
pirmosios žibuoklės mamytei ir balto
sios alyvos prie altoriaus — dangiškajai 
Motinai... Žvakutes uždega v.s. J. Traš- 
kienė, A. Padvoiskienė ir iš Škotijos R. 
Canty. Tylos minute susikaupta. Ps. L 
Gerdžiūnienė, prit.sk. R. Gasperaitė ir 
B. Gerdžiūnas mamytėms įteikia sveiki
nimo korteles. S. St. Vaitkevičiaus — 
LSS Europos raj. vado žodis, atkreipda
mas dėmesį į pavasario mėnesį — gamtą 
pasipuošus nauju apdaru, kaip ta motina 
kelia naujus daigus naujo gyvenimo pra
džiai. Programą praveda sesė Rimutė. 
Dainos, deklamacijos, juokai, pasirody
mai, pašoktas Suktinis. Programa už
baigta traidicinėmis skautų giesmėmis 
"Lietuva Brangi" ir visiems supynus ran
kas — "Ateina Naktis".

Mamytes pavaišintos arbatėle ir pa
sišnekučiuota bendrame ratelyje. M. Ba
ronienės paaukotos knygos skautams 
anglų kalba apie Lietuvą, išstatyta bib- 

Skautininkaiposėdžiauja. Iš dešinės į 
kairę: vyr.sk. vyr.skl. Alma 
Traškaitė, sk.v. A. R. Philpott, v.s. J. 
Traškienė, užjos s. A. Gerdžiūnas, s. 
S. B. Vaitkevičius, ps. V. Gasperienė, 
s. A. Jakimavičius, ps. I. Gerdžiū-
nienė ir v.s. J. Maslauskas. 

Iš dešinės į kairę: v.s. J. Maslauskas, Philpott, s. S. B. Vaitkevičius, s. A. 
buvęs skautas Silius, sk.v. A. R. Jakimavičius.

lioteka, skautukai praveda loteriją, o 
skautininkai tęsė pasikalbėjimus.

Sekančios dienos rytą, po mankštos 
ir pusryčių, visi organizuotai nužygiavo 
į netolimą Šv. Onos bažnyčią išklausyti 
pamaldų, kai kan. V. Kamaitis tuo suta
pimu šv. Mišias atnašavo lietuviams 
Bradforde.

Grįžus tęsėsi skautiški užsiėmimai. 
Atsisveikinimo sueiga: padėką taria ps. 
V. Gasperienė ir s. S. Vaitkevičius. Klu
bo pirm. A. Podvoiskis pažadėjo visuo
met leisti naudotis patalpomis, o A. Ja- 
loveckas — pasidžiaugė, kad skautai ne
pamiršta Manchesterio lietuvių klubo ir 
pagyvina vietos ir klubo lietuvių gyveni
mą. Ps. Vida Gasperienė, naujoji Euro
pos rajono Seserijos vadeivė, buvo pri
statyta visuomenei. Buvusiai vadeivei 
v.s. J. Traškienei nuoširdžiai padėkota 
už daugiau kaip 50 metų psišventimą 
skautiškai idėjai. Sukalbėta liet, krikš
čionybės 600 Jubiliejaus malda ir Tautos 
himnas. Vėliavas išnešus, skautiški pie
tūs svečių ratelyje ir pasišlfckučiuota. 
Suplovus indus, sutvarkius salės patal
pas, kai daugiausiai pasidarbavo seserija 
prie indų plovimo, o broliai — salės 
tvarkymo. Sudie — iki Sodybos.
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— Šiandien skanus apetitas, — pasakoja iš smagios 
iškylos grįžusi sesė savo vadovei.
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Šiuos neštuvus, broli Skautininke, mes 
laikome visada skautų būkle nelaimės at
vejui...

Besiplečiant statyboms ir skautams darosi 
vis mažesnės galimybės stovyklauti didesnių 
miestų apylinkėse. Šia proga anglų “Scout” 
karikatūristas šitaip pavaizdavo ateities skau
tų stovyklą...

— Broli, kas yra tas ’’piktas amen”, apie kurį 
melsdamiesi kalbame? Kaip jis atrodo, ar kaip baidyklė?

'Piktas amen”?
...Ir gelbėk mus nuo pikto amen”.

Sportas stovykloje
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